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 لیال ًصیری کبرشٌبض هعئَل آزهبیشگبُ: تٌظین 

 رٍغ کبر ثر اظبض دظتَرالعول هَجَد ثر رٍی لَطي ّبی حبٍی اًَاع هحیط ّبی کشت 

ایي دظتَرالعول . رٍغ اظتریلیساظیَى ًیس ثر رٍی ثرچعت دظتَرالعول تْیِ هحیط کشت درج گردیذُ اظت. هي ثبشذ

 .ّب ثر حعت ًَع هحیط کشت ٍ کبرخبًِ تَلیذکٌٌذُ، هتفبٍت اظت
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    g5 = پیتَى

Beef Extract = g 3 

  g 120 =شالتیي

از حرارت دادى ) آة  همطر اضبفِ کردُ ٍ در ثي هبری جَغ لرار دّیذ تب کبهالً حل شًَذ cc1000همبدیر فَق را ثِ 

o  دلیمِ ٍ دهبی15ظپط در اتَکالٍ ثِ هذت . (ایي هحیط کشت ثر رٍی شعلِ پرّیس کٌیذ
C121 پًَذ 15 در فشبر ( 

Lb15) ظپط در لَلِ تمعین کردُ ٍ . اظتریل  ًوبییذPH  ِثرظبًیذ8/6 هحیط کشت را ث  
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APW

  g10= پیتَى

 g10(= Nacl)کلرٍر ظذین 

 cc 1000=آة همطر

 دهب ًیس .  در اتَکالٍ لرار دادُ ٍ اظتریل ًوبییذLb 15فشبر ,  دلیم15ِ ثرظبًیذ ٍ در شرایط 6/8-9 را ثِ pHظپط 

o
C121اظت  .( ثرای تٌظین از ظَدN  1اظتفبدُ کٌیذ ) 

                                                     BHBیب هحیط کشت  TSB ( Trypticase Soy Broth)هحیط: از هحیط کشت پبیِ

(Brain Heart Infusion Broth) ثِ خَثي . گلیعریي ثِ هحیط پبیِ اضبفِ ًوبییذ% 15ثِ هیساى . اظتفبدُ کٌیذ

در لَلِ ّبی درپیچ دار تمعین ًوَدُ ٍ  (ml2-1 )ظپط در همبدیر کن . تکبى  دّیذ تب هحلَل یکٌَاختي حبصل شَد

o در شرایط 
C121 ، 15 دلیمِ ٍ فشبر  Lb15اتَکالٍ ًوبییذ . 

 NaCl

ًوک هي ثبشذ، % 5/0از آًجب کِ ایي هحیط کشت حبٍی . آگبر اظت/هحیط پبیِ ّوبى هحیط ثریي ّبرت ایٌفیَشى ثراث

شرایط اظتریلیساظیَى ّوبى دهبی . ًوک حبصل شَد% 5/6ًوک ثِ ایي هحیط پبیِ اضبفِ ًوبییذ تب همذار % 6ثٌبثرایي 

o
C121 فشبر ، Lb15 دلیمِ هي ثبشذ15 ٍ زهبى . 

 (cc100=  ٍ آة همطرg10= لٌذ)از اًَاع لٌذّب تْیِ ًوبییذ % 10هحلَل 

 در غیر ایٌصَرت هي تَاى ّوِ اًَاع لٌذّب را در فشبر . رٍغ اظتریلیساظیَى لٌذّب اظتفبدُ از فیلتراظیَى هي ثبشذ

Lb5 دلیمِ اظتریل ًوَد5 ثِ هذت . 

اگر ثخَاّیذ لٌذّب را از ّن تفکیک ًوبییذ، شرایط اظتریلیساظیَى ثرای اًَاع الکتَز، هبلتَز، گسیلَز، ظبلیعیي، ظَکرٍز، 

o ، دهبی Lb 15 ترّبلَز ٍ آراثیٌَز شبهل فشبر
C121 دلیمِ ٍ شرایط اظتریلیساظیَى ثرای ظبیر لٌذّب 3 ثِ هذت 

o ، دهبی Lb12-10 شبهل فشبر 
C118-116 دلیمِ هي ثبشذ15 ٍ زهبى . 
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VP

 (:Aهعرف)تْیِ آلفب ًفتَل - 

  g 5: پَدرآلفب ًفتَل

 cc100: اتبًَل

 (:Bهعرف) (پتبض)KOH تْیِ -

KOH:g 40 

 g 3/0 (:cr)کراتیي 

 cc100: آة همطر

چَى دارای پبیذاری هتغیر ّعتٌذ الزم اظت ثِ طَر ّفتگي . هعرف ّب در ظرٍف تیرُ ٍ در یخچبل ًگْذاری هي شًَذ

 .کٌترل کیفي گردًذ (ثر حعت هیساى کبر)

MR

 g 1/0= پَدر هتیل رد

 cc 300=اتبًَل

هعرف در ظرف تیرُ ٍ در یخچبل .  ثرظبًیذcc500پَدر هتیل رد را در اتبًَل حل کردُ ظپط ثب آة  همطر حجن آًرا ثِ 

 .کٌترل کیفي گردد (ثر حعت هیساى کبر)چَى دارای پبیذاری هتغیر اظت، الزم اظت ثطَر ّفتگي . ًگْذاری هي شَد

P-دی هتیل آهیٌَ ثٌس آلذئیذ =g10 

 cc150: آهیل الکل

 cc50: اظیذ کلریذریک غلیظ ٍ تبزُ
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ثرای تْیِ . دی هتیل آهیٌَ ثٌسآلذئیذ را ثِ آهیل الکل اضبفِ ًوَدُ ٍ ثِ آراهي اظیذ کلریذریک را ثِ آًْب اضبفِ ًوبییذ

چَى دارای پبیذاری هتغیر . هعرف در ظرٍف تیرُ ٍ در یخچبل ًگْذاری هي شَد. ایي هعرف از َّد اظتفبدُ ًوبییذ

 .کٌترل کیفي گردد (ثرحعت هیساى کبر)اظت، الزم اظت ثطَر ّفتگي 

 

 g10= کلرٍر فریک

 (رٍغ غیر اظیذی) cc100= آة  همطر 

 هي ثبشذ، کِ cc 100 ٍ آة  همطرcc 5/2:، اظیذ کلریذریک غلیظg 12:رٍغ دیگر تْیِ ایي هعرف شبهل کلرٍر فریک)

چَى دارای پبیذاری هتغیر اظت، . هعرف در ظرٍف تیرُ ٍ در یخچبل ًگْذاری هي شَد. (ایي رٍغ، رٍغ اظیذی اظت

 .کٌترل کیفي گردد (ثرحعت هیساى کبر)الزم اظت ثطَر ّفتگي 

 :Aتْیِ هعرف -

N،N دی هتیل آلفب ًفتیل آهیي  :g6  

  N5 ،(30) %cc :1000 اظیذاظتیک گالظیبل

حل کردُ ٍ کوي  N5 اظیذ اظتیک گالظیبل cc1000 دی هتیل آلفب ًفتیل آهیي را در کوتر از N ،N همذار فَق از 

 .حجن را ثِ یک لیتر رظبًیذُ، هحلَل را از صبفي رد کٌیذ. حرارت هالین دّیذ تب حل شَد

 :Bتْیِ هعرف -

  g8: (آهیٌَ ثٌسى ظَلفًَیک اظیذ- P)ظَلفبًیلیک اظیذ 

 N5 ،(30 :) %cc 1000اظیذاظتیک گالظیبل 

.  اظیذاظتیک حل کردُ ٍ ظپط حجن را ثِ یک لیتر ثرظبًیذcc 1000همذار فَق از ظَلفبًیلیک اظیذ را در کوتر از 

 .آلفب ًفتیل آهیي ظرطبى زا اظت. هعرف ّب در ظرٍف تیرُ ٍ در یخچبل ًگْذاری هي شًَذ

 

  g5/3 = پَدر ًیي ّیذریي
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 cc50 = اظتي

     cc50 = ثَتبًَل 

هعرف در ظرف تیرُ ٍ در دهبی اتبق . اظتي ٍ ثَتبًل را هخلَط کردُ ٍ ظپط پَدر ًیي ّیذریي را اضبفِ ًوبییذ

 .درة آى ثبیذ کبهالً هحکن ثعتِ شَد. ًگْذاری هي شَد
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 آة همطر cc9را ثِ % 30 آة اکعیصًِ cc1یعٌي ). ثب آة  همطر رلیك ًوبییذ 1:10را ثِ ًعجت % 30هحلَل آة اکعیصًِ 

 .هحلَل در ظرف تیرُ ٍ در یخچبل ًگْذاری هي شَد. (اضبفِ  ًوبییذ
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 تْیِ کریعتبل ٍیَلِ-

 g20= پَدر کریعتبل ٍیَلِ 

 cc100= اتبًَل

 تْیِ اگساالت آهًَیَم-

 g1= پَدر اگساالت آهًَیَم

 cc100= آة  همطر

 . ثب آة  همطر رلیك  ًوبییذ1:10ٌّگبم هصرف، هحلَل کریعتبل ٍیَلِ رخیرُ را ثِ ًعجت 

(cc1 ٍ ِاز هحلَل کریعتبل ٍیَل cc 9آة  همطر )  ظپط ایي هحلَل را ثب چْبر حجن از 

 .( اگساالت آهًَینcc4 هحلَل کریعتبل ٍیَلِ رلیك شذُ ٍ cc1)هحلَل اگساالت آهًَین رلیك کٌیذ 

 .هحلَل رخیرُ ٍ هصرفي کریعتبل ٍیَلِ، در ظرف تیرُ ٍ در دهبی اتبق ًگْذاری هي شَد

 

 g1= یذ

 g 2=یذٍر پتبظین 

 cc240= آة  همطر

 cc60 %=5هحلَل آثي ثیکرثٌبت ظذین

هحلَل .  ثرظبًیذ cc240در همذار کوي از آة  همطر، یذ ٍ یذٍر پتبظین را کبهالً حل ًوبییذ، ثعذ حجن را ثب آة  همطر ثِ 

هحلَل در دهبی اتبق ًگْذاری . را ًیس ثِ آى اضبفِ  ًوبییذ (c100:    آة  همطرg5: ثیکرثٌبت ظذین)ثیکرثٌبت ظذین % 5

 . هحکن ثجٌذیذ"درة آًرا ثبیذ کبهال. هي شَد 

 cc250= اتبًَل

 cc250= اظتَى

 .را ثب اظتَى هخلَط ًوبییذ (اتبًَل)حجن هعبٍی از الکل اتیلیک 
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 g2= پَدر فَشیي

 cc100= اتبًَل

 ٍ یب

 g5/2= پَدر ظبفراًیي

 cc100= اتبًَل

هحلَلْب .  ثب آة  همطر رلیك ًوبییذ1:10ثِ ٌّگبم هصرف، هحلَل رخیرُ فَشیي یب هحلَل رخیرُ ظبفراًیي را ثِ ًعجت 

 .در ظرٍف تیرُ، تْیِ ٍ در دهبی اتبق رخیرُ هي شًَذ


